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Mieczysław Maciej Rutowicz 

RELACjA
W okresie kryzysu bydgoskiego działacze NZS-u z Wydziału Prawa i Administracji zaczęli się zasta-
nawiać, jaka powinna być reakcja na wprowadzenie przez władze PZPR stanu wyjątkowego w Polsce, 
bo tak wtedy określano w solidarnościowej publicystyce wyprowadzenie wojska na ulice w celu wy-
muszenia na społeczeństwie posłuszeństwa. Choć w dyskusjach tych brało udział średnio kilkanaście 
osób, to byliśmy zgodni, że środowisko łódzkiego NZS-u powinno odpowiedzieć strajkiem okupacyj-
nym uczelni. Z budynków uniwersytetu wytypowaliśmy siedzibę Wydziału Prawa ze względu na jej 
lokalizację w centrum miasta i możliwość wykorzystania kilku wyjść na zewnątrz. 

Internowanie naszych kolegów Wiesława Urbańskiego i Grzegorza Dąbrowskiego w nocy z dwuna-
stego na trzynasty grudnia i ogłoszenie stanu wojennego spowodowało, że spotykaliśmy się przez całą 
niedzielę w akademikach, żeby ustalić plan działania. Po nocnych rozmowach z Januszem Michalukiem, 
Mariuszem Dycho i Leszkiem Owczarkiem zapadła decyzja o podjęciu strajku na uczelni. O godzinie 
ósmej przystąpiliśmy do okupacji budynku Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Składowej. Cał-
kowicie zaskoczony portier dał nam klucze do pomieszczeń NZS-u, weszliśmy do budynku. Zaczęli się 
pojawiać pracownicy administracyjni, a później naukowi. Sytuacja była bardzo napięta. W głównym holu 
przed aulą doszło do przepychanek i utarczek słownych między członkami NZS-u, „Solidarności” a „zsy-
polami” (członkami SZSP) oraz członkami PZPR. Razem z Mariuszem Dychto, Sylwestrem Rejmerem 
i Mirkiem Grycukiem oraz dwoma innymi studentami, których nazwisk nie pamiętam, zajęliśmy por-
tiernię i zamknęliśmy główne wejście. Mariusz rozdał członkom NZS-u ze swego roku biało-czerwone 
opaski, które pozostały z poprzednich akcji protestacyjnych. Z zewnątrz budynek wyglądał normalnie, 
nie był jeszcze oflagowany. Obserwator mógł przypuszczać, że rozpoczną się w nim za chwilę zajęcia, 
Z tą jednak różnicą, że można było do niego wejść, ale nie można go było opuścić bez zgody organiza-
torów. Przyszli studenci z innych wydziałów. Takie były ustalenia z nocy trzynastego grudnia, kiedy 
zdecydowano o akcji strajkowej.

 Około dziesiątej w holu wydziału rozpoczął się wiec strajkujących studentów i członków „Solidarno-
ści”. Na wiecu pojawiła się pani profesor Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, która ostrzegała nas przed 
grożącymi konsekwencjami niezastosowania się do postanowień dekretu o stanie wojennym. Z ramienia 
„S” przemawiali dr Rafał Kasprzyk, mgr Piotr Walczak i kilka osób, których nazwisk nie pamiętam. Były 
głosy za i przeciw akcji strajkowej. Z ramienia NZS-u zabrali głos Owczarek, Jaroszewicz, Śmigielska, 
Michaluk. Swoje stanowisko przedstawili też studenci z SZSP, ostrzegali przed negatywnymi konse-
kwencjami strajku. Po dyskusji na temat wprowadzenia stanu wojennego większością głosów podjęto 
decyzję o przystąpieniu do strajku. Studenci, którzy nie byli przygotowani do długotrwałego pobytu na 
terenie uczelni, mogli opuścić wydział i pójść po potrzebne rzeczy, a potem wrócić. To samo dotyczyło 
członków „Solidarności”, którzy zadeklarowali udział w strajku. Uchwaliliśmy też, że w budynku mogą 
przebywać tylko studenci i pracownicy łódzkich uczelni. Przystąpiliśmy do oflagowania i oplakatowania 
budynku. Na wiadomość o tym rektor uniwersytetu, którego siedziba znajdowała się w sąsiedztwie Wy-
działu Prawa, postanowił pozostać tam na noc. Podczas wiecu studentów i pracowników wybrano prze-
wodniczącego strajku, którym został Leszek Owczarek. Komitet strajkowy tworzyli: Tomek Jaroszewicz, 
Joanna Smigielska i Janusz Michaluk. Powołano sekcję plakatową, sekcję ochrony i sekcję aprowizacji. 
Przydzielono studentom określone funkcje, ja znalazłem się w sekcji ochrony. Pojawił się Jurek Bożyk, 
który reprezentował studentów zaocznych. 

Zbliżał się wieczór, atmosfera stawała się coraz bardziej nerwowa, wiedzieliśmy o strajkach w kil-
ku łódzkich zakładach pracy, ale nie znaliśmy ich rozmiarów i stanu liczebnego strajkujących. Przed 
dwudziestą drugą przystąpiliśmy do barykadowania budynku. Do tworzenia barykad służyły nam stoły, 

krzesła, węże strażackie, zamykaliśmy wszystkie okiennice na parterze. Pomieszczenia od strony ulicy 
Narutowicza były strzeżone przez kilku studentów, którzy zgłosili się na ochotnika. Niepokoił nas budy-
nek wojskowych warsztatów remontowych sąsiadujący z naszym, bo panował tam, jak na tę porę, dziwny 
ruch. Po zabarykadowaniu naszego gmachu grupa studentów, którzy mieli do siebie zaufanie, mając już 
doświadczenie z poprzedniego okresu strajkowego (Rutowicz, Dychto, Rejmer, Michaluk, Grycuk i dr Rafał 
Kasprzyk), podjęła działania, które miały nam pozwolić opuścić zajmowany budynek w razie interwencji 
ZOMO. Chodziło o umożliwienie ewakuacji poprzez spokojną ulicę Lindleya. W tym celu zamieniliśmy 
kłódkę na bramie głównej od Lindleya. Po stronie uniwersytetu zostało dwóch studentów, a reszta gru-
py udała się do czworoboku kamienic ograniczonych murem fabrycznym i ulicami Lindleya, Narutowicza 
i Tramwajową. Tam pozamienialiśmy kłódki na bramach i sprawdziliśmy, czy nic nie zmieniło się w tym 
rejonie (przejścia, siatki, płoty) od czasu poprzednich strajków. Wówczas można było tamtędy przedostać się 
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do ulicy Węglowej i poprzez zaniedbane, puste place aż do ul. Tuwima i Dworca Fabrycznego. Odbywało 
się to przy cichej aprobacie gospodarzy domów.

 Po sprawdzeniu drogi odwrotu powróciliśmy na teren budynków uniwersyteckich przez nikogo 
nie niepokojeni, mimo godziny milicyjnej. O akcji tej poinformowaliśmy komitet strajkowy. Bramą, 
którą przygotowaliśmy jako element drogi odwrotu, o godzinie szóstej rano opuściło strajk kilku pra-
cowników naukowych i studentów UŁ, którzy noc spędzili razem z nami. Piętnastego grudnia, we 
wtorek, po wznowieniu dziennego ruchu tramwajowego, zauważyliśmy zainteresowanie pasażerów 
oświetlonym i oplakatowanym budynkiem wydziału. Około ósmej do drzwi wejściowych zaczęli pu-
kać ludzie, ofiarowując swoją pomoc strajkującym (żywność, papierosy, była nawet propozycja podaro-
wania kilku koców). Nie obyło się też bez wizyt o innym charakterze, przychodzili rodzice studentów 
z pierwszych lat studiów, którzy zabrali kilku strajkujących do domu. Idący do pracy członkowie „So-
lidarności”, informowali nas o sytuacji strajkowej w kraju. Władze uniwersytetu od wczesnych godzin 
porannych usiłowały nakłonić strajkujących do odstąpienia od protestu. W tym czasie z okien naszego 
budynku regularnie rozrzucano ulotki, które były rozchwytywane przez przechodniów. Zdarzały się 
głosy nam nieprzyjazne w rodzaju: „My was karmimy, a wam się nie chce uczyć, tylko strajkować”. 
Przed budynkiem pojawiła się młodzież ze szkół średnich, której przewodził Tomek Gaduła z IV LO. 
Liczba młodych ludzi zwiększała się gwałtownie.

 Około dziesiątej na teren wojskowych zakładów naprawczych wjechał wojskowy samochód trans-
portowy. Kolega Jurek Bożyk, siedząc w oknie pierwszego piętra, grał na akordeonie pieśni patriotyczne 
i religijne, co zwracało uwagę przechodniów i gromadziło słuchaczy. Zajmując się z kolegami ochroną 
budynku, nie wiedziałem, że w tym czasie prowadzone są rozmowy władz uczelni z komitetem strajko-
wym, mające na celu wygaszenie strajku. Przed budynkiem ludzi było coraz więcej, zatrzymywali się 
i dyskutowali, pojawiły się milicyjne radiowozy – jedne odjeżdżały, a drugie przyjeżdżały. Niektórzy 
mówili nam o siłowym rozbijaniu strajków w zakładach pracy. Atmosfera wśród strajkujących stawała się 
przez to bardziej napięta. Zdarzały się sporadyczne przypadki opuszczenia strajku bez powiadomienia 
komitetu strajkowego. Około jedenastej z wojskowych zakładów naprawczych wyszli żołnierze, blokując 
kordonem ulicę Składową, uniemożliwiając ruch w obu kierunkach. Część z nich była ubrana w zimowe 
mundury typu moro i uzbrojona w małe pistolety maszynowe, pozostali mieli na sobie zimowe mundury 
szkoły wojskowej. Miedzy trzynastą a trzynastą trzydzieści na Uniwersyteckiej pojawiły się samochody 
ZOMO. W tym czasie w okolicach pl. Dąbrowskiego i budynku uniwersytetu mogło przebywać około 
dwóch tysięcy ludzi, stojących w grupkach kilkudziesięcioosobowych, największa – przed budynkiem 
Wydziału Prawa. 

Pojawił się pomysł zatrzymania ruchu tramwajów na torowisku wzdłuż ulicy Narutowicza, chcieli-
śmy w ten sposób odgrodzić zomowców od budynku i zgromadzonych wokół niego ludzi. Udałem się 
z Mariuszem Dychto i innymi studentami na przystanek tramwajowy. Po kilku chwilach podjechał tram-
waj, wsiedliśmy do niego i, po przepychance z motorniczym i jakimś mężczyzną, przy pomocy pasaże-
rów tramwaj zatrzymaliśmy, unieruchamiając w ten sposób nadjeżdżające za nim kolejne. Dwa pierwsze 
tramwaje zostały spięte ze sobą, nie wiem, kto to zrobił. Później „Głos Robotniczy” z grudnia 1981 r. 
fałszywie podał, że „napastnicy przy użyciu noża zmusili motorniczego do opuszczenia tramwaju”. Ruch 
pojazdów na ul. Narutowicza został całkowicie wstrzymany poprzez blokadę autobusów wymuszoną 
przez ludzi znajdujących się na ulicy i przez blokadę tramwajową.

 Próba mediacji podjęta przez prezydenta miasta Niewiadomskiego zakończyła się niepowodzeniem. 
Strajkujący odrzucili propozycję zakończenia protestu w zamian za obietnicę bezpiecznego wyjścia z bu-
dynku. Po kilku minutach wśród strajkujących pojawiła się pani profesor Petrykowska wraz z biskupem 
Bejze, który nakłonił część studentów do opuszczenia gmachu razem z nim. 

 Chwilę po wyjściu dużej grupy strajkujących w oknie pierwszego piętra pojawił się przewodni-
czący strajku Owczarek i oświadczył, że w budynku pozostało około trzydziestu osób, które będą kon-
tynuowały strajk. W tym czasie zomowcy i żołnierze – używając pałek – rozpędzali demonstrantów. 

RELACJA

Niektórzy ludzie schronili się w autobusie, który odjechał w stronę Tramwajowej, gdzie natychmiast zo-
stał zatrzymany przez funkcjonariuszy ZOMO, a ci skatowali pasażerów, w tym kobiety i starsze osoby. 
Inny oddział szturmowy ZOMO po sforsowaniu drzwi zastał budynek pusty. Przebywającym tam studen-
tom w ostatniej chwili udało się uciec i dzięki wcześniej przygotowanemu przejściu przez ulicę Lindleya 
opuścili teren uczelni. Gniew zomowców skupił się na pracownikach rektoratu i obradującej tam Podsta-
wowej Organizacji Partyjnej PZPR UŁ, której członkowie zastanawiali się, w jaki sposób doprowadzić do 
zakończenia strajku studenckiego bez użycia siły. Zomowcy pobili prorektora Bielskiego i kilku pracow-
ników rektoratu, a następnie przewieźli ich do KW MO przy ulicy Lutomierskiej. Walki demonstrantów 
z zomowcami w okolicach Teatru Wielkiego trwały do godzin wieczornych. 

Wspólnie z Januszem Michalukiem i Mariuszem Dychto poszliśmy około dwudziestej do mieszkania 
Marioli Fuerst, gdzie zastaliśmy już kilkoro uczestników strajku. Później pojechaliśmy do szpitala im. Pi-
rogowa, tam nocny dyżur na oddziale intensywnej terapii pełniła moja żona Małgorzata. Uzgodniliśmy, że 
spróbujemy przedostać się do jej rodziców w Lutomiersku i tam przeczekać kilka najgorszych dni. Po dwóch 
dniach wróciłem z Januszem Michalukiem do Łodzi, zorientować się w sytuacji w mieście. Mariusz Dychto 
wrócił dzień później. 

W Łodzi nawiązaliśmy kontakty z kolegami ze zrzeszenia, którzy próbowali budować grupy oporu. Po 
kolejnej demonstracji przed siedzibą Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej jeszcze 
przed świętami Bożego Narodzenia spotkaliśmy się w mieszkaniu Mirosława Michałowskiego w Domu 
Literata przy ul. Mickiewicza. Większość zebranych stanowili studenci uniwersytetu oraz grono działaczy 
„Solidarności” wywodzących się ze środowiska Klubu Propozycje i Dyskusje, założonego przez Antoniego 
Chylińskiego podczas karnawału „Solidarności” na wzór paryskich klubów z okresu Rewolucji Francu-
skiej. U Michałowskiego usiedli więc obok siebie członkowie podziemnej „Solidarności”, KPN-u i działacze 
NZS-u, przy czym silną reprezentację stanowili studenci z Wydziału Prawa. Było to środowisko znają-
ce się z wcześniejszych spotkań oraz akcji protestacyjnych, darzące się zaufaniem. Obok Michałowskiego 
trzon grupy stanowili Mieczysław Rutowicz, Stanisław Szymański, Barbara Bubak (do roku 1983), Tadeusz 
Stefanowski (do 1984), Mariusz Dychto (do 1984), Hieronim Dobrowolski (zmarł w roku 1984), Mirosław 

zatrzymane tramwaje na ul. Narutowicza przed budynkiem Wydziału prawa
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Grycuk, Jan Lech, Marian Gajewski, Zbigniew Szerszonowicz, Jerzy Domagała. W trakcie pierwszych spo-
tkań prowadziliśmy przede wszystkim dyskusje o możliwościach działania, budowaniu społecznego oporu 
w rzeczywistości stanu wojennego, analizowaliśmy scenariusze rozwoju wydarzeń. Niekwestionowanym 
autorytetem cieszył się Mirosław Michałowski, który przekonał nas do potrzeby przyjęcia luźnej formy 
działalności bez budowania stałej struktury organizacyjnej i wyboru kierownictwa. Przyjęcie tej strategii 
miało uchronić nas przed represjami ze strony SB, która zwyczajowo tworzyła materiał dowodowy w celu 
postawienia zarzutu zorganizowanego działania w grupie na szkodę PRL, co dawało możliwość sądom woj-
skowym wymierzania surowych kar. Spotykaliśmy się kilka razy w tygodniu, omawialiśmy sytuację w kra-
ju, prowadziliśmy dyskusje na tematy polityczne. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób sankcje ekonomiczne 
zastosowane wobec Polski wpłyną na gospodarkę PRL. Naszym zdaniem zastosowana izolacja polityczna 
i gospodarcza rządu generała Jaruzelskiego, przy braku reform, powodowała pogłębianie kryzysu ekono-
micznego. Podsumowaniem tego okresu był wydrukowany przez nas artykuł M. Michałowskiego Polska po 
stanie wojennym, w którym autor postawił tezę o nieuchronności porozumienia liberałów z PZPR z liderami 
centrum „Solidarności”. Od jego nazwiska publicyści nazwali później nasze środowisko Grupą Mirosława 
Michałowskiego. 

Jednocześnie budowaliśmy sieć kolportażu w Łodzi i regionie. Docierali do nas działacze poznani jesz-
cze w okresie legalnej „Solidarności”. Regularnie przyjeżdżał Włodzimierz Kaczmarek – dyrektor szkoły 
podstawowej w Ochle, który zabierał bibułę do kolportażu w Zduńskiej Woli, Ochle i w Starowej Górze. 
Hieronim Dobrowolski zawoził prasę podziemną do Pabianic. Inni członkowie grupy kolportowali wydaw-
nictwa podziemne w swoich środowiskach. 

W ramach małego sabotażu przeprowadzaliśmy akcje plakatowe i ulotkowe, malowaliśmy na murach 
hasła antykomunistyczne. Działania te były najczęściej ustalane nie w mieszkaniu Mirka Michałowskiego, 
lecz omawialiśmy konkretne akcje w kilka osób, poza jego domem, żeby uniknąć podsłuchu i nie powodo-
wać represji. Z mojej inicjatywy wydaliśmy album fotograficzny dokumentujący pacyfikację demonstracji 
solidarnościowej przez ZOMO w Lubinie 31 sierpnia 1982 r., wydrukowaliśmy też szereg plakatów i ulotek. 
Nie posiadaliśmy jednak stałej bazy poligraficznej, korzystaliśmy z pomocy kolegów działających w innych 
grupach. Wydaliśmy jeden numer pisma „Związkowiec” w grudniu 1982 r., matryce białkowe z drugim nu-
merem pisma zaginęły. Prawdopodobnie zostały zniszczone w obawie przed rewizją. Uczestniczyliśmy też 
w działaniach innych grup, braliśmy w sposób zorganizowany udział w demonstracjach patriotycznych, do 
których wzywała podziemna „Solidarność”. Zbigniew Szerszenowicz wykonał dla nas stemple drukarskie, 
za pomocą których produkowaliśmy małe plakaciki, rozlepiane później na murach miasta, o treści: „Soli-
darność zwycięży”, „ NZS Walczy”, „NZS działa nadal”. W ten sposób wydano również w rocznicę śmierci 
marszałka J. Piłsudskiego w latach 1985–1987 plakat z jego wizerunkiem oraz ulotki z hasłem „Odbierzmy 
PZPR 1 Maja, święto robotników. Solidarność”.

Po śmierci Mirosława Michałowskiego w grudniu 1987 r. członkowie grupy dołączyli do innych struk-
tur. Na początku roku 1988 były działacz NZS-u z polonistyki Jacek Kozieł, z inicjatywy swojej promotor-
ki Aliny Kowalczykowej, wystąpił z propozycją powołania Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej 
Partii Socjalistycznej w Łodzi. Należałem do grona jego współzałożycieli, uczestniczyłem w akcjach orga-
nizowanych przez OKR. W połowie kwietnia 1989 r., podczas kongresu krajowego PPS w Podkowie Le-
śnej, zostałem wybrany na przewodniczącego Centralnej Komisji Rewizyjnej i członka Rady Programowej. 
Z upoważnienia PPS-u zostałem doradcą Komitetu Strajkowego w Zakładach Włókienniczych im. W. Si-
korskiego w Pabianicach. Byłem członkiem-współzałożycielem Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego 
przy Lechu Wałęsie, uczestniczyłem w organizacji kampanii wyborczej do Sejmu 4 VI 1989 r.

opracował Tadeusz Stefanowski

RELACJA

Witold Krauze

RELACjA Z 13–15 GRuDNIA 1981 R. 
Wczesnym popołudniem 14 grudnia pojechałem na Lumumbowo do kolegi uczyć się algebry. Posze-
dłem do III DS-u, a w holu akademika dzień jak co dzień: portierki, paru kręcących się studentów, ja-
kaś rozmawiająca para, zapamiętałem, bo oboje byli bardzo ładni. Wszedłem na piętro do Ryśka (na-
zwiska nie pamiętam), chwilę rozmawialiśmy. Usiedliśmy do nauki i rozwiązywaliśmy zadania 
z działań na macierzach. Dzięki jego wyjaśnieniom z każdą chwilą wydawały się prostsze. W końcu 
powiedziałem: „To jak konstrukcja cepa”. Siedzieliśmy tak na pewno do zmroku. Przez drzwi zaczęły 
do nas docierać odgłosy jakiegoś głośniejszego ruchu. Rysiek wyszedł sprawdzić, o co chodzi, wrócił 
po dłuższej chwili i mówi, że coś się dzieje na Wydziale Prawa przy Składowej: albo ma być, albo już 
jest strajk, a w każdym razie budynek jest dostępny dla studentów. „Idziesz?” – zapytał . Odpowiedzia-
łem, że nie wiem, że chyba pojadę do domu. Ale dodałem: „Chodź, jeszcze zobaczymy, co się dzieje na 
dole”. Kiedy zeszliśmy, okazało się, że sytuacja zmieniła się diametralnie: pełno było dyskutujących 
studentów płci obojga, sporo osób z plecakami i śpiworami. Rozmawiano o przepakowaniu wyposaże-
nia strajkowego do toreb mniej rzucających się w oczy, żeby nie zostać zatrzymanym. Najbardziej 
uderzył mnie widok kilku chłopaków schodzących właśnie z materacami z łóżek. „Idziesz strajko-
wać?” – spytał Rysiek. „Nie wiem” – odpowiedziałem znowu. On na to: „To do zobaczenia we właści-
wym miejscu i czasie”. I oświadczył, że jedzie do domu. Tramwaje kursowały normalnie, ja także 
wróciłem do domu, przy ul. Narutowicza. Na mieście ruch był niezbyt duży. W budynku Wydziału 
Prawa przy Składowej pozapalano światła na pierwszym piętrze. W domu była już Gabi, moja dziew-
czyna i przyszła żona, i jeszcze ktoś, chyba jej kolega z roku Jarek Wysokiński. Później dołączyli inni, 
być może: Maciek Jankowski, Marek Cieślak i na pewno: Ioannis Trangas – Grek, kolega z roku. Nie 
pamiętam, czy to ja przywiozłem wiadomość o strajku na prawie, czy tylko ją potwierdziłem. A dys-
kusja na temat „iść, czy nie iść, a jeśli tak, to jaki to będzie miało sens?” już trwała. Wszyscy mieliśmy 
świadomość tego, jak strajk się skończy, ale nikt z nas o tym nie mówił. Zacząłem się bać. Wiadomo 
było, że jeśli pójdziemy, to w końcu czeka nas na pewno ból – bałem się bólu. Im bardziej się bałem, 
tym bardziej oczywiste się stawało, że pójdziemy na Składową, a ja – jako były wiceprzewodniczący 
NZS UŁ i wiceprzewodniczący akcji strajkowej na uczelni w styczniu i lutym tego roku – coraz bar-
dziej nie mam bez wyboru. Szlag mnie zarazem trafiał i tym bardziej zazdrościłem Ryśkowi tego na-
turalnego tonu, z jakim powiedział to swoje pieprzone: „to do zobaczenia we właściwym miejscu i cza-
sie”. Kiedy oznajmialiśmy swoje decyzje (nie wszyscy z kolegów mogli, z różnych względów, iść), 
miałem w głowie totalny zamęt. Nie potrafię powiedzieć, które z nas (Gabi czy ja) powiedziało: „My 
idziemy”. Później było prościej: śpiwory, jedzenie, torba podróżna, plecak włożony dla niepoznaki 
w folię i jedziemy na prawo. Dojechaliśmy między osiemnastą a dwudziestą. Przy drzwiach wydziału 
powitania, śmiechy, pytania, gdzie kto jest. Rozlokowaliśmy się w sali na pierwszym piętrze (aktualnie 
jest to sala posiedzeń rady wydziału i sekretariat Katedry Prawa Cywilnego). Mgliście pamiętam, że 
choć formalnie nie był – ze względów oczywistych – powoływany komitet strajkowy, to jakieś takie 
ciało funkcjonowało, bez żadnych istotnych dla przebiegu strajku i działań strajkujących decyzji. Było 
wśród nas kilku pracowników dydaktycznych. Jeszcze przed godziną policyjną skończyło się przyjmo-
wanie strajkujących, zabarykadowaliśmy drzwi od Składowej i wejście do „jamnika” prowadzącego do 
rektoratu za pomocą powiązanych linami (skąd wzięły się tam prawdziwe liny?!) ławek, biurek, krze-
seł. Wyglądało to dość solidnie. W mojej ocenie w gmachu Wydziału Prawa znalazło się przed zabary-
kadowaniem drzwi ok. 60–80 osób. Do godziny policyjnej docierali do nas emisariusze z komisji za-
kładowych „Solidarności” z informacjami o tym, co dzieje się w mieście i w regionie, które zakłady 
strajkują, które zamierzają strajkować, kogo zatrzymano, kto jest poszukiwany. Mam wrażenie, że 
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